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Katolicka  
lista przebojów

Dzięki stronie internetowej ZaPolske.pl wiem, że w śro-
dę o godzinie 10 za prezydenta Andrzeja Dudę modliło się 
269 osób, za poseł Ewę Szymańską z PIS-u jedna osoba, a za 
posłem Robertem Kropiwnickim z PO nawet pies z kulawą 
nogą nie zagadał do Pana Boga.

ZaPolske.pl o jeden z tych zakamarków internetu, które 
fascynują od pierwszego wejrzenia. Jako dziennikarz czuję jed-
nak niedosyt, bo chętnie dowiedziałbym się, ile osobogodzin 
modlitwy poświęcono konkretnym politykom od początku 
funkcjonowania ZaPolske.pl. Niestety, internauci mogą spraw-
dzać wyłącznie bieżące notowania, aktualizowane 24 godzi-
ny na dobę. Myślę jednak, że Pan Bóg, do którego zwracają 
się użytkownicy strony, skrupulatnie niczym niebieski Marek 
Niedźwiecki zlicza wszystkie głosy, dzięki czemu wie, nad kim 
czuwać, a kto i tak jest dla Polski stracony. 

Aby zagłosować u Pana Boga za konkretną osobą należy 
wybrać ją z dostępnej na stronie listy około 600 polskich poli-
tyków, a potem odmówić w jej intencji któraś z czterech zapro-
ponowanych modlitw. Z przeprowadzonych w środowe przed-
południe obserwacji wynika, że poza prezydentem Andrzejem 
Dudą Polacy najczęściej odczuwają potrzebę modlitwy za pre-
mier Beatą Szydło (180-187 osób) i ministrem obrony Anto-
nim Macierewiczem (125-135). Mocno zatroskani są również 
o służby specjalne (Mariusz Kamiński miał w porywach 49 
orędowników) oraz – co bardziej zaskakujące - kulturę (za prof. 
Piotra Glińskiego modliły się maksymalnie 44 osoby). Dalsze 
lokaty na katolickiej liście przebojów zajmują kolejno minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, minister edukacji Anna Za-
lewska oraz szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. 

Warto odnotować wysoką pozycję w rankingu jaworzanki 
Elżbiety Witek jako szefowej gabinetu politycznego Beaty Szy-
dło i rzeczniczki prasowej Rady Ministrów (18-21 modlitw). 
Za pozostałymi politykami z naszego regionu mało kto oręduje 
u Pana Boga. Niewykluczone, że ktoś non stop leży krzyżem 
za posłankę Ewę Szymańską, posła Adama Lipińskiego, posła 
Roberta Winnickiego oraz senator Dorotę Czudowską, ilekroć 
bowiem wchodziłem na Zapolske.pl, zawsze przy ich nazwi-
skach figurowała jedynka. Przykro może być Marzenie Macha-
łek, Wojciechowi Zubowskiemu i Krzysztofowi Kubowowi, bo 
choć reprezentują PiS, nikt o nich nie pamięta w modlitwie. 
To, niestety, zrównuje ich z opozycją: Robertem Kropiwnic-
kim, Stanisławem Huskowskim, Ewą Drozd i Elżbietą Stępień 
(zero orędowników). 
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Inwestycje na nowe otwarcie
Przygotowując przyszłoroczny budżet dla Legnicy prezydent Tadeusz Krzakowski zaplanował inwesty-
cje na 43 miliony złotych. Wśród nich są m.in. kontynuacja przebudowy ul. Jaworzyńskiej, wyposa-
żenie wyremontowanego skrzydła Akademii Rycerskiej, rozbudowa stadionu, rozpoczęcie rewitaliza-
cji pl. Słowiańskiego oraz II etapu budowy Zbiorczej Drogi Południowej.

Ze względu na zmianę rzą-
du i niepokojące dla samorzą-
dów zapowiedzi likwidacji gim-
nazjów, konstruowaniu budżetu 
na 2016 rok towarzyszyła duża 
niepewność. Ale też nadzieja na 
możliwość sięgnięcia po środki 
unijne. Władze Legnicy zamie-
rza z nich skorzystać - z niecier-
pliwością czekają na ogłoszenie 
kryteriów naboru wniosków 
oraz rozpoczęcie naborów przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Zaplanowano dochody Le-
gnicy na poziomie 432,3 mln zł 
i wydatki budżetowe na kwotę 
441,1 mln zł (deficyt: 8,7 mln zł; 
dług: 198,8 mln zł). Jak podkre-
śla prezydent Tadeusz Krzakow-
ski, aż 96,8 proc. wydatków ma 
służyć podniesieniu jakości życia 
mieszkańców.

Ponad 18 mln zł zostanie 
przeznaczone na dokończenie 
przebudowy ul. Jaworzyńskiej. 
- Dołożymy starań, aby przy-
spieszyć realizację tej inwestycji 
- deklaruje Tadeusz Krzakowski.

Najciekawszą, choć nie 
największą, pozycją w wydat-
kach wydaje się II etap budowy 
Zbiorczej Drogi Południowej 
na odcinku od ul. Grabskiego 
do ul. Okrężnej wraz z budową 
nowego mostu przez Kaczawę. 
Ratusz zamierza niezwłocznie 
przystąpić do ogłoszenia kilku-
dziesieciomilionowego przetar-

gu na tę inwestycję. Wykonawca 
będzie musiał sam sfinansować 
budowę, a miasto rozliczy się 
z nim dopiero po wykonaniu 
zadania. Dlatego w przewidzia-
nych na przyszły rok wydatkach 
na Zbiorczą Drogę Południową 
przewidziano tylko 350 tys. zł na 
nadzór inwestorski. W podobny 
sposób (z odroczoną płatnością) 
realizują swe inwestycje duże 
miasta, takie jak Poznań czy 
Wrocław. Według prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego, takie 
rozwiązanie nie sprawi, że za 
nową drogę i most miasto zapła-
ci więcej niż gdyby finansowało 
je w klasyczny sposób. Budowa 
Zbiorczej Drogi Południowej 
potrwa kilka lat. Jak przewiduje 
prezydent Krzakowski, realiza-
cja samego mostu ze względów 
technologicznych może potrwać 
dwa sezony. Po ukończeniu dru-
giego etapu, miasto przystąpi do 
trzeciego: pociągnięcia arterii od 
Al. Rzeczypospolitej do ul. Ko-
skowickiej. Nowa trasa ma mieć 
2,5 kilometra długości.

W 2016 i 2017 roku miasto 
chce przeprowadzić dwie duże 
inwestycje na stadionie. Chodzi 
o zadaszenie trybuny oraz mon-
taż podgrzewanej murawy. Mu-
rawa może okazać się konieczna, 
gdyby sprawująca się na razie po-
niżej oczekiwań drużyna Miedzi 
sprawiła miłą niespodziankę 
swym kibicom i awansowała do 

ekstraklasy. Polski Związek Piłki 
Nożnej wymaga bowiem, aby na 
tym poziomie rozgrywek mecze 
były rozgrywane na stadionach 
z takim udogodnieniem. Choć 
prezydent Tadeusz Krzakowski 
uważa, że w naszym klimacie 
system do podgrzewania mura-
wy to fanaberia, nie chciałby na-
razić się na pretensje fanów Mie-
dzianki. Zarezerwował 2,750 
mln zł na rozbudowę stadionu 
w 2016 roku oraz 2,9 mln zł w 
2017 r. Kolejność realizacji zadań 
(murawa czy trybuna) będzie 
wynikać z sytuacji w tabeli I ligi.

Jak przewiduje prezydent, 
rozpisana na kilka lat rewitali-
zacja i przebudowa placu Sło-
wiańskiego pochłonie ponad 15 
milionów złotych. W przyszłym 
roku zaplanowano na nią skrom-
ną sumę 100 tys. zł.

Ruszy obiecana przebudo-
wa budynku Teatru Letniego w 
Parku Miejskim. Na razie zakres 
prac będzie jednak niewielki, bo 
zarezerwowano na ten cel tylko 
300 tys. zł. Ale do 2017 roku to 
zadanie może pochłoąc łącznie 
ok. 6 mln zł. - Trwa opracowy-
wanie koncepcji funkcjonal-
no-użytkowej dla tego obiektu 
- dodaje prezydent.

W projekcie budżetu zapisa-
no 2,4 mln zł na remont i rewa-
loryzację Akademii Rycerskiej. 
- Będziemy się koncentrować na 
wyposażeniu gmachu - zapowia-

da Tadeusz Krzakowski.
200 tys. zł ratusz wyda na 

drogę dojazdową do parkingu 
przy Szkole Podstawowej nr 7. 
To powinno ułatwić legnicza-
nom korzystanie z krytej pły-
walni Delfinek.

Dla obsługi osiedla powsta-
jącego w rejonie ul. Rolniczej, 
Chojnowskiej i Drzymały w 
przyszłym roku będzie budo-
wana ul. Zachodnia. Tadeusz 
Krzakowski zapowiada też kon-
tynuacje przebudowy ulic na os. 
Nieptuna i Al. Piłsudskiego od 
wiaduktu do Ronda Niepodle-
głości. 1,5 mln zł pochłonie re-
witalizacja Zakaczawia (rejon. ul. 
Henryka Pobożnego). 1,4 mln zł 
przeznaczono na ograniczenie 
niskiej emisji. Za 730 tys. zł mia-
sto chce powiększyć swoje za-
soby o 12 lokali socjalnych. 500 
tys. zł ma kosztować rewitaliza-
cja Parku Miejskiego. 500 tys. zł 
zarezerwowano na  przebudowę 
oświetlenia ulicznego. 

- To jedna dziesiąta inwe-
stycji, które zaplanowaliśmy do 
realizacji w okresie od 2016 do 
2025 roku. Szacujemy, że po-
chłoną około 390 mln zł (plus 
środki pozyskane z Unii Euro-
pejskiej lub budżetu państwa) 
- mówi Tadeusz Krzakowski. A 
budżet na rok 2016 określa jako 
budżet nowego otwarcia.

FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Woda lepsza ale droższa
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło gigantycz-
ne inwestycje. Za prawie 60 milionów złotych przebudowało Zakład Produk-
cji Wody, zmodernizowało oczyszczalnię ścieków i założyło kanalizację w 
tych rejonach Legnicy, gdzie ludzie korzystali z szamb. Wśród wielu plusów 
jest też minus: koszt inwestycji negatywnie wpłynie na cenę wody.

W Zakładzie Produkcji 
Wody przede wszystkim zmie-
niono system napowietrzania, 
zastosowano nowe podwójne 
filtry (żwirowe), a do instalacji 
uzdatniania dołożono lampę 
UV. Zmodernizowano też jej 
zasilanie energetyczne i stero-
wanie. Przy okazji wydajność 
obiektu dostosowano do real-
nych potrzeb. Gdy powstawał, 
miał zapewniać 100 tys. metrów 
sześciennych wody na dobę i 
służyć nie tylko Legnicy, ale też 
całemu Zagłębiu Miedziowe-
mu. Dziś, gdy okoliczne gmi-
ny korzystają z własnych ujęć, 
wystarczy maksymalna moc na 
poziomie 40 tys. metrów sze-
ściennych na dobę.

Na terenie oczyszczalni 
ścieków powstała suszarnia 
odpadów ściekowych. Kłopo-
tliwy osad, dotąd składowany 
na hałdach, po wysuszeniu bę-
dzie można poddać procesowi 
współspalania w cementow-
niach. Inwestycja była niezbęd-
na, by spełnić unijne wymogi w 

tym zakresie.
Zmodernizowano również 

część gazowo-energetyczną 
oczyszczalni ścieków, by efek-
tywniej wykorzystywać biogaz. 
Otwarte dotąd obiekty zostały 
przebudowane tak, by nieprzy-
jemne zapachy nie przedosta-
wały się na zewnątrz. Są teraz 
neutralizowane w specjalnym 
biofiltrze.

Przy ul. Jaworzyńskiej i No-
wodworskiej położono nowe 
sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dzięki temu 250 mieszkańców 
Legnicy, zmuszonych do tej 
pory korzystać z szamb, oraz 
wiele podmiotów gospodar-
czych, będzie mogło przyłączyć 
się do kanalizacji.

Projekt "Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Legnica" pochłonął 
prawie 60 milionów złotych. 
Tak wielkich inwestycji w histo-
rii spółki jeszcze nie było.   Jaki 
będzie efekt?

- Najczystsza woda w Polsce 
- mówi Zbigniew Mróz, prezes 

Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycje pomogą Legni-
cy spełnić rygorystyczne unijne 
normy w zakresie ochrony śro-
dowiska od strony oczyszczalni 
ścieków. Ich skala powoduje jed-
nak wzrost ponoszonych przez 
LPWiK kosztów (amortyzacja, 
odsetki od pożyczki, koszt bie-
żącej eksploatacji infrastruktu-
ry). Przepisy każą uwzględnić je 
w taryfie za dostarczanie wody i 
odprowadzanie ścieków. Innymi 
słowy, będą podwyżki.

Spółka już złożyła do Rady 
Miejskiej w Legnicy wniosek o 
zmianę taryf. Od 1 stycznia le-
gniczanie mogą spodziewać się 
wyższych o ok. 7 proc. cen za 
wodę i ścieki. W przypadku go-
spodarstw domowych za 1 metr 
sześcienny dostarczonej wody i 
odprowadzanych ścieków przyj-
dzie zapłacić 10,19 zł brutto. To 
71 groszy więcej niż obecnie.

Piotr Kanikowski

Miasto rezygnuje z opłat
Prezydent Tadeusz Krzakowski przedłożył radnym szereg uchwał w spra-
wie lokalnych opłat i podatków. Wygląda na to, że w 2016 roku nie zmieni 
się w Legnicy podatek od nieruchomości, w niektórych przypadkach nieco 
inaczej będzie liczony podatek od środków transportu i przestanie obowią-
zywać opłata za psa. Zniesiona też zostanie opłata targowa.

W Legnicy jest około 7 ty-
sięcy psów. Ale podatek wpły-
wał tylko od około 2 tysięcy. 
Miasto nie potrafiło zmobi-
lizować reszty właścicieli, by 
uiścili stosowną opłatę. Uzna-
no więc, że najsprawiedliwiej 
będzie znieść zupełnie opłatę 
za posiadanie psa.

- Liczymy, że właściciele 
psów przeznaczą zaoszczę-
dzone w ten sposób pieniądze 
na zakup woreczków jedno-
razowych i na spacerach będą 
sprzątali po swoich zwierzę-
tach - mówi prezydent Tade-
usz Krzakowski.

Zniesienie opłaty tar-
gowej miasto traktuje jako 
wsparcie dla drobnego han-
dlu. Z tego tytułu w ubiegłym 
roku wpłynęło 168 tysięcy 
złotych. Większość tych pie-

niędzy była przekazywana 
inkasentom. Od nowego roku 
miasto nie będzie pobierać już 
żadnych opłat od sprzedaw-
ców z targowisk - obowiązy-
wać ich będą jedynie stawki 
ustalone przez administrato-
rów tych placów.

- Prowadzona przez nas 
polityka podatkowa ma na 
celu wzmocnienie działań 
prospołecznych i wsparcie 
małych i średnich firm. Bu-
dujemy miasto przyjazne dla 
inwestorów i przedsiębior-
ców   - zwraca uwagę Tadeusz 
Krzakowski. - Dlatego trze-
ci rok z rzędu utrzymujemy 
stawki podatku od nierucho-
mości na dotychczasowym 
poziomie.

Uchwała o podatkach od 
środków transportu została 
dopasowana do zmian usta-
wowych. Potraktowano ją 
także jako narzędzie walki z 
zanieczyszczeniem powietrza 

spalinami samochodowymi. 
Dlatego ustalając podatek od 
samochodów ciężarowych,   
Legnica postanowiła prefero-
wać pojazdy nowe (najwyżej 
pięcioletnie) i nowoczesne 
(spełniające normy Euro 6, 
Euro 5, Euro 4).   Ich właści-
ciele zapłacą obniżoną stawkę. 
Do uchwały wprowadzono 
też nowe rozróżnienie na au-
tobusy do 22 miejsc i powy-
żej 22 miejsc. W obu przy-
padkach opłaci się mieć auto 
nowsze i bezpieczniejsze dla 
środowiska.

Zmiany musi jeszcze za-
twierdzić rada miejska.

Od nowego roku w obu 
kasach Urzędu Miasta w Le-
gnicy (w budynku głównym 
i przy ul. Chojnowskiej) zo-
staną udostępnione klientom 
terminale, umożliwiające 
wnoszenie wszelkich opłat i 
podatków za pomocą karty 
płatniczej albo smartfonu.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl
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Okno z AGEM-u – to się opłaci
Rozmowa z Krystyną Potapowicz, właścicielką firmy AGEM w Legnicy 

Idzie zima. Czy to wciąż 
dobry czas na wymianę okna?

- Tak samo dobry jak każ-
dy inny. Nowoczesne techno-
logie i produkty pozwalają na 
solidny montaż okien także 
przy minusowych temperatu-
rach. Jako wykonawcy obecni 
na rynku od wielu lat właśnie 
pod koniec roku obserwuje-
my większe zainteresowanie 
klientów naszymi usługami. 
To zrozumiałe: ci, którzy bu-
dują, chcieliby mieć na zimę 
zakończoną budowę a budże-
tówka – szkoły, ośrodki – sta-
rają się jak najlepiej wykorzy-
stać wolne środki.

Dlaczego opłaca się zain-
westować w dobre okna?

- Przede wszystkim dla-
tego, że w ten sposób można 
zaoszczędzić na energii. No-
woczesne okna zapewniają też 
akustyczną izolację od hałasów 
na zewnątrz.  Są estetyczne, 
komfortowe, a w połączeniu z 
roletami czy żaluzjami chronią 
prywatność.  

Po czym rozpoznać dobre 
okno?

- Na pierwszy rzut oka 
wszystkie wyglądają podobnie. 
Znaczenie ma materiał, z któ-
rego okno zostało zbudowane, 
grubość komory, jakość okuć. 
Od tych elementów zależą pa-
rametry okna, na przykład jego 
wytrzymałość na silny napór 
wiatru, mająca znaczenie kiedy 
planujemy montaż na wyższych 
kondygnacjach budynku. Bazu-
jąc na naszym doświadczeniu, 
w AGEM-ie jesteśmy gotowi 
pomóc w wyborze, doradzić, 
wskazać najbardziej optymalne 
rozwiązania, odrzucając te za 
drogie lub niepraktyczne.

Waszym atutem jest także 
szeroki wybór...

- Tak. Posiadamy w ofer-
cie zarówno okna drewniane, 
jak i plastikowe. Coraz częściej 
montujemy okna z aluminium, 
o znacznie lżejszej konstrukcji, 
z dużą statyką. Są odporne na 
trudne warunki i nie wymaga-
ją tyle troski co drewno, które 

jest wprawdzie piękne, ale po-
trzebuje systematycznej kon-
serwacji. Jeszcze niedawno no-
wością były okna trzyszybowe, 
a obecne na rynek wchodzą już 
czteroszybowe, jeszcze lepiej 
izolujące. Klientom mającym 
problem z nadmiernym nasło-
necznieniem, jako rozwiązanie 
problemu proponujemy okna z 
szybami odbijającymi światło, 
lustra weneckie albo antyre-
fleksyjne. Oferujemy też okna 
dachowe renomowanych pro-
ducentów Velux i Fakro. 

A gdyby do elewacji paso-
wała mi żółta rama?

- W swej bazie mamy po-
nad 30 kolorów do wyboru, tak-
że okna żółte, błękitne, zielone, 
czerwone...  Można pójść o 
krok dalej i zastosować dwuko-
lorową stolarkę. Firma DAKO, 
której jesteśmy przedstawicie-
lem, wprowadza właśnie na 
rynek unikatowy system wzor-
nictwa Harmony Line, oferując 
możliwość wyboru jednej z 12 
kompozycji kolorystycznych w 

spójnych zestawach: okno plus 
drzwi plus brama garażowa. 
Wygląda to pięknie i nawet 
niepozornym budynkom nada-
je indywidualny rys.

Parapet też w AGEM-ie 
wybiorę?

- Jaki tylko Pan sobie za-
marzy. Wybór jest ogromny: 
zewnętrzne, wewnętrzne, z 
PVC, metalowe, kamienne czy 
z MDF-u, który wygląda zu-
pełnie jak drewno, a jest trwały 
i bezobsługowy. Jeśli chodzi o 
wielkość czy dopasowanie, do-
stosowujemy się do życzenia 
klienta. Zapraszamy do nas nie 
tylko po okna czy parapety, ale 
także inne produkty niezbęd-
ne przy budowie domu: drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne, bra-
my garażowe, różnego rodzaju 
żaluzje, rolety, markizy, mo-
skitiery, schody strychowe. W 
AGEM-ie można komplekso-
wo zamówić wszystko to do sa-
modzielnego montażu lub wraz 
z ekipą montażową. Oferujemy 
montaż zarówno w Legnicy, jak 

i poza miastem.
A co z płatnością? Trzeba 

dysponować gotówką?
- Można zapłacić przele-

wem albo skorzystać ze sprze-
daży ratalnej. W przypadku tej 
drugiej opcji, dodatkowy koszt 
za każdy miesiąc wynosi mak-
symalnie 0,9 procent wartości 
zamówienia. Wychodzi taniej 

niż niejeden kredyt w banku, 
a przy podpisywaniu umowy 
nie wymagamy niczego poza 
wykazaniem stałego dochodu. 
Pieniądze, które klient wyda 
na dodatkowe opłaty, zrekom-
pensuje oszczędność na energii, 
więc wydaje mi się, że warto 
pomyśleć o nowych oknach.
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Przeprowadza badania 
profilaktyczne pracowników: 
wstępne, okresowe i kontrolne
ZAKRES W YKON YWA-
N YCH BADAń PROFI-
LAKTYCZN YCH:
•	badania kierowców i osób 

ubiegających się o uprawnie-
nia do kierowania pojaz-
dami

•	badania dla osób posiada-
jących lub ubiegających się o 
pozwolenie na broń

•	badania do celów sanitar-
no-epidemiologicznych i 
aktualizacja książeczek 
zdrowia 

•	konsultacje lekarzy medycyny 
pracy

•	badania uczniów szkół po-
nadpodstawowych, studen-
tów i doktorantów

•	badania pracowników nara-
żonych na promieniowanie 
jonizujące 

•	konsultacje lekarzy spe-
cjalistów (m.in. okulisty, 
neurologa, laryngologa, 
dermatologa)

•	badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne (np. RTG, EKG, 
spirometria, audiogram)

•	udział lekarzy medycyny 
pracy w posiedzeniach za-
kładowych komisji BHP

•	przegląd stanowisk pracy 
przez lekarza i pielęgniarkę

•	szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy przedmedycznej

PR ACOWNIA  
PSYCHOLOGICZNA
wykonuje badania psycholo-
giczne m.in. dla: 
•	kierowców i osób ubiegają-

cych się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami

•	kandydatów na instrukto-
rów i egzaminatorów nauki 
jazdy 

•	skierowanych przez policję 
za kierowanie pojazdem w 
stanie nietrzeźwości i po 
przekroczeniu 24 punktów 
karnych

•	osób ubiegających się lub 
posiadających pozwolenie 
na broń

•	operatorów wózków wi-
dłowych i transportowych, 
maszyn i urządzeń oraz 
sprzętu budowlanego

•	pracowników zatrudnionych 
na wysokości, na masztach, 
wieżach, wiaduktach i 
mostach,

•	kandydatów do objęcia 
urzędu sędziego, prokuratora 
i kuratora sądowego 

•	osób pracujących na sta-
nowiskach wymagających 
szczególnej sprawności 
psychofizycznej.

Badania wykonywane są w 
ciągu jednego dnia 
w godzinach 7.30 – 16.00

Szczegółowe informacje: tel. 
76 723 38 34, 43
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Centrum Medyczne w Legnicy
Zespoły bólowe i korzeniowe 

kręgosłupa

Postępowanie diagno-
styczno-lecznicze poza wy-
wiadem lekarskim, wymaga 
badania ortopedyczno-neu-
rologicznego  i badań labo-
ratoryjno-biochemicznych, 
takich jak  między innymi 
OB., morfologia, poziom 
fosfatazy alkalicznej, CRP, 
poziom glukozy, elektrolity, 
kwas moczowy w surowicy, 
TSH, ASO, RF.  Wska-
zane jest także USG jamy 
brzusznej, naczyń kończyn 
dolnych  i co   najistotniej-
sze rtg przeglądowe kręgo-
słupa, które pozwoli ocenić 
struktury kostne i  szero-
kość kanału kręgowego. 
Wszystkie badania dodat-
kowe, a zwłaszcza obrazo-
we mają udokumentować 
lub potwierdzić patologię 
kliniczną, tj. zespoły z obja-
wami korzeniowymi ubyt-
kowymi. Bezwzględnym 
wskazaniem do tej diagno-
styki i leczenia operacyjne-
go są zaburzenia zwieraczy, 

ubytki czucia okolicy uro-
genitalnej oraz niedowłady 
stóp. Stwierdzone zmiany 
zwyrodnieniowo-dyskopa-
tyczne wymagają leczenia 
rehabilitacyjno-usprawnia-
jącego, farmakologicznego 
oraz zmiany trybu życia. 

W leczeniu bólu prze-
wlekłego kręgosłupa w 
przebiegu choroby zwy-
rodnieniowej kręgosłupa 
stosuje się między innymi 
leczenie farmakologiczne 
NLPZ (niesterydowe leki 
przeciwzapalne), rehabi-
l itacy jno-usprawniające, 
relaksujące.  W przypadku 
przeciwwskazań do sto-
sowania NLPZ, lekami z 
wyboru są opioidy. Dodat-
kowo przy bólach neuropa-
tycznych, tj. bólach napa-
dowych, promieniujących 
wzdłuż nerwu rdzeniowe-
go,  można rozważyć za-
stosowanie koanalgetyków 
z grupy leków przeciwpa-
daczkowych.

Bardzo ważna w le-
czeniu jest fizykoterapia. 
Zaczynamy od wyciszenia 
ostrych objawów poprzez 
zastosowanie TENS, la-
seroterapii, solux z niebie-
skim filtrem, jonoforezy z 
lekami przeciwzapalnymi 
i przeciwbólowymi. Celem 
fizykoterapii jest zmniejsze-
nie dolegliwości bólowych 
i odczynu zapalnego oraz 
zmniejszenie wzmożonego 
napięcia mięśni przykrę-
gosłupowych. Przerwanie 
błędnego koła bólowego, 
zmniejszenie napięcia mię-
śni przykręgosłupowych i 
poprawę stabilności krę-
gosłupa oraz przywróce-
nie równowagi mięśniowej 
zapobiegającej nawrotom 
dolegliwości można uzy-
skać stosując ultradźwięki, 
pole magnetyczne, termo i 
krioterapię, hydroterapię i 
oczywiście kinezyterapię. 

Należy zauważyć, że 
bóle kręgosłupa towarzyszą 

wielu chorobom ogólno-
ustrojowym. U większości 
chorych są one  spowo-
dowane czynnościowymi 
zaburzeniami, szczególnie 
gdy kręgosłup poddawany 
jest dużym obciążeniom 
statycznym i dynamicznym. 
Bóle kręgosłupa mogą mieć 
również podłoże nerwico-
we.

Pacjentów z bólami 
kręgosłupa zapraszamy do 
Poradni Neurologicznej  
Centrum Medycznego w 
Legnicy  przy ul. J. Libana 
7, budynek B , tel. 76 743 98 
65   oraz do Działu Rehabi-
litacji  w budynku A  tel. 76 
723 38 28.

Porady neurologiczne 
świadczone sa w ramach 
abonamentów prywatnych 
ubezpieczycieli  i odpłatnie, 
a zabiegi rehabilitacyjne 
także w ramach NFZ.

Lek. Helena Kwakszyc  
Specjalista  neurolog

Najczęściej spotykanymi schorzeniami w neurologii ambulatoryjnej są zespoły bólowe i ko-
rzeniowe kręgosłupa. Bardzo częste są zespoły bólowe nawrotowe polegające na ograniczeniu 
sprawności ruchowej. 
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Zdrowy i piękny uśmiech – fakty i mity
Czy próchnicą można zarazić się przez pocałunek? Czy cola rozpuszcza zęby? Rozwiewamy najbardziej popularne wątpliwości związane z higieną i zdro-
wiem jamy ustnej.

Groźny dla zębów cu-
kier znajduje się tylko w sło-
dyczach – MIT

Cukier to nie tylko to, 
co słodkie. Mamy z nim do 
czynienia częściej, niż nam 
się wydaje i spożywamy go 
zdecydowanie więcej, niż 
jesteśmy tego świadomi. Po-
trafi skutecznie ukryć się w 
potrawach, w których się go 
nie spodziewamy, np. w piz-
zy, hamburgerze czy sałatce 
z dressingiem. W codziennej 
diecie spożywamy średnio 
około 60 g cukru.

Kondycja zębów wpływa 
na stan zdrowia całego or-
ganizmu – FAKT

Chore, zaniedbane zęby 
mogą być przyczyną wielu 
poważnych kłopotów zdro-
wotnych: wrzodów, chorób 
serca, nerek, wątroby, płuc 
czy mózgu. Bakterie wywo-
łujące próchnicę sieją spu-
stoszenie w naszym organi-
zmie. W jaki sposób? Chore 
zęby bądź tkanki je otacza-
jące mogą być pierwotnym 
ogniskiem zakażenia, które z 

kolei może przedostać się do 
innych narządów1.

Należy myć zęby po każ-
dym posiłku – MIT

Specjaliści twierdzą, że 
zbyt częste szczotkowanie 
zębów może powodować 
ścieranie szkliwa. Bardziej 
zasadne jest mycie zębów 
dwa razy dziennie (rano i 
wieczorem), ale za to dokład-
niej! Duże znaczenie ma też 
wybór odpowiedniej pasty, 
która najlepiej ochroni nas 
przed chorobami zębów, np. 
Aquafresh® Ochrona przed 
Cukrami.

Cola rozpuszcza zęby – 
MIT

Co prawda cola zwiera 
kwas fosforowy powodujący 
demineralizację zębów, ale 
nie jest w stanie im zaszko-
dzić. Podczas picia napoju 
nasze zęby są bezpieczne, 
ponieważ kontakt z kwasem 
jest na tyle krótki, że nie spo-
woduje żadnych uszkodzeń2. 
Trzeba jednak pamiętać o 
tym, aby umyć zęby odpo-
wiednią pastą, np. Aquafre-

sh® Ochrona przed Cukrami, 
zawierającą aktywny fluorek, 
który wiąże się ze szkliwem, 
by zabezpieczyć zęby przed 
atakami kwasów powstałych 
w metabolizmie cukrów.

Jabłko czyści zęby? – 
MIT

Nie, ponieważ jabłko, jak 
każdy owoc, zawiera cukry, 
które w połączeniu z bakte-
riami obecnymi w jamie ust-
nej powodują rozwój próch-
nicy. Spożywanie jabłek jest 
jak najbardziej wskazane, 
ale wyłącznie dlatego, że to 
zdrowa przekąska, a nie al-
ternatywa dla mycia zębów.

Nie należy myć zębów 
od razu po wypiciu soku 
owocowego – FAKT

Po wypiciu soków owo-
cowych nie powinno się od 
razu myć zębów, ponieważ 
ich szkliwo jest rozmiękczo-
ne przez występujące w tych 
napojach kwasy organiczne. 
Należy odczekać około pół 
godziny i dopiero potem 
umyć zęby. Bezpośrednio po 
spożyciu tych napojów warto 

jednak przepłukać jamę ust-
ną wodą3.

Próchnicą można się 
zarazić przez pocałunek – 
FAKT

Próchnica to choroba za-
kaźna, dlatego można zara-
zić się nią przez pocałunek. 

Wywołują ją bakterie, które 
mogę przedostać się do jamy 
ustnej drugiej osoby ze śliną 
i drobinkami jedzenia. Te 
szkodliwe mikroorganizmy 
podczas metabolizowania cu-
krów zakwaszają środowisko 
jamy ustnej, co w konsekwen-

cji prowadzi do deminerali-
zacji szkliwa i powstawania 
płytki bakteryjnej4. Przed 
szkodliwym działaniem 
kwasów cukrowych ochroni 
nas odpowiednia pasta, np. 
Aquafresh® Ochrona przed 
Cukrami.
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Biorezonans skuteczny 
w alergii, bólu, depresji, osłabieniu odporności

Metoda falowego biorezo-
nansu stosowana jest w Niem-
czech od ponad 30 lat a w Le-
gnicy od blisko 20 lat. Według 
niemieckich źródeł sprawdza 
się w uzupełniającym leczeniu 
takich dolegliwości jak : alergia 
wziewna, astma, alergiczne zmia-
ny skórne, zaburzenia snu, prze-
wlekłe bóle stawów, osteoporoza, 
bóle głowy, choroba wrzodowa, 
przewlekłe biegunki, nadczyn-
ność i niedoczynność tarczycy, 
nadciśnienie, zaburzenia krąże-
nia (zimne stopy).

Zabiegi mają na celu przy-
wrócić prawidłową regulację i 
regenerację organizmu u pacjen-
tów - w wieku od wczesnodzie-
cięcego do późnej starości. Dobre 
efekty uzyskuje się u osób z bez-
sennością, nerwicami, anemią, 
jak i u kobiet z bolesnymi mie-
siączkami. Zabiegi wykonuje się 
bezboleśnie, bez dodatkowego 
przyjmowania leków. Elektrody 
lokalizuje się na ciele pacjentów i 
łączy z urządzeniem, które poda-
je leczące fale. Przez elektrody nie 
płyną prądy a tylko fale ( podob-
nie jak w telefonach komórko-
wych ), mające na celu eliminacje 

blokad obciążających organizm. 
Zwyczajowo wykonuje się kilka 
do kilkunastu zabiegów w odstę-
pach jednotygodniowych.

Przyjmujemy dużo dzieci z 
osłabieniem odporności, kolka-
mi nocnymi, wysypkami, ule-
waniami, atopowym zapaleniem 
skóry, biegunkami, przewlekłym 
kaszlem, przewlekłym katarem. 
Zapraszamy matki z dziećmi z 
ADHD oraz autyzmem, deficy-
tem poznawczym i uwagi. 

Najczęściej znajdujemy u 
takich pacjentów obciążenia 
szczepionkami, które można za 
pomocą aparatu Bicom elimino-
wać. Poszukuje się wtedy infekcji 
pasożytniczych, bakteryjnych i 
innych. Ponad 18 letnie doświad-
czenie z metodą biorezonansu 
pozwala powiedzieć, że jesteśmy 
wiodącą placówką w kraju. 

Obok biorezonansu, stosow-
nie do problemu, z jakim zgła-
sza się pacjent, dobieramy inne 
metody pomocy – takie jak pola 
magnetyczne, laser czy prądy 
indukcyjne. O doborze metody 
do jednostki chorobowej decy-
duje się indywidualnie. U osób 
starszych możliwa jest pomoc w 

takich dolegliwościach, jak: bóle 
kręgosłupa, bóle stawów kola-
nowych, drętwienie dłoni, zimne 
stopy i dłonie, skurcze łydek, nie 
gojące się owrzodzenia skóry po-
dudzi i stóp. Nawracające grzy-
bice skóry i dróg rodnych mogą 
być także pomocniczo leczone 
aparatem Bicom.

Wykonuje się wtedy terapie 
przeciwgrzybiczne oraz zabiegi 
na poprawę ukrwienia i odży-
wiania tkanek obwodowych. 

Zapraszamy także osoby z 
obniżonym nastrojem, depresją i 
lekami.  Leczenie pozwala pod-
nosić poziom serotoniny odpo-
wiedzialny za właściwy nastrój. 

Dla osób z problemem nad-
wagi oferujemy pomoc w re-
dukcji masy ciała poprzez kom-
puterowe zmniejszenie petytu i 
łaknienia na słodycze, czy potra-
wy mięsne. Nie stosujemy żad-
nych diet ani koktajli. Niczego 
nie sprzedajemy. Wykonujemy 
terapie odkwaszające, ponieważ 
zakwaszeniepoposiłkowe pro-
wadzi do nadwagi. Regulujemy 
przemianę materii, pomagamy 
uzyskać regularne wypróżnienia. 
Mamy pod opieka pacjentów z 

nowotworami, którym pomaga-
my zmniejszyć dolegliwości bó-
lowe, ograniczyć skutki chemio-
terapii, poprawić witalność oraz 
masę ciała.

Obserwujemy również do-
bre efekty leczenia pacjentów 
z migreną. Nawet wieloletnie 

i częste dolegliwości bólowe 
głowy, nudności, światłowstręt, 
uczucie wypychania gałek 
ocznych, w przeważającej ilości 
przypadków, pozytywnie reagują 
na zabiegi aparatem Bicom.

Zapraszamy także osoby 
chcące przestać palić papierosy. 

W większości do wyleczenia na-
łogu wystarczy jeden zabieg, po 
którym zanika głód nikotynowy. 
Dla pacjentów uzależnionych od 
alkoholu wymagana jest większa 
ilość spotkań.

Pacjentów przyjmuje  
lek. Szymon Woronko

Przyjęcia w przychodni CARDIAMED, Legnica ul. Grunwaldzka 7, Rejestracja tel: 68 / 323 46 10, www.med-haus.pl
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Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowe-

go położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 18.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.12.2015 r. odbędą się 
rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego  położonego  w Legnicy 

przy  ul. Kilińskiego 2. 

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 28.12.2015 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

 pl. Słowiański 8, sala 318.

Lokal i grunt  przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą  się 28.12.2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8 pokój  318.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami  - Agnieszka Romanowska -tel. 7672-12-302, pokój 313 III p. oraz 

warunków przetargu  - Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami – Agnieszka Romanowska, tel. 767212-303, pokój 312, oraz 

organizacji rokowań - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Pełne ogłoszenie 
zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszo-

no na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica, pl. Słowiański 8.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica  ul. Roosevelta 4
KW LE1L/00095287/3
Budynek mieszkalny, 3 
kondygnacyjny, uzbrojony 
w sieć gazową, wodno-ka-
nalizacyjną i energetyczną

Legnica  ul. Kilińskiego 2 , 
KW LE1L/000673541/9
Budynek mieszkalny 
5 – kondygnacyjny, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan.,energetyczną,

obręb
Ochota
dz. nr 79, 
o pow. 273 
m2

lokal 
użytko-wy  
nr  1 A 
pow.81,40 
m2                         
na parterze

Działka nr 1091  o pow. 
765 m²
obręb Tarninów, lokal 
mieszkalny nr 2 położony 
na I piętrze, pow. 47,40 m2 i 
105,00 m2

Sala konsumpcyjna, 
wc konsumentów, 
kuchnia, korytarz, 
trzy magazyny, 
pomieszczenie 
socjalne, wc 
personelu 

2 pokoje, 
przedpokój, 
kuchnia, 
łazienka
 z wc, 11 
komórek 

195.000,00 zł
             
(20.400,00 zł)

 20.000,00 zł

121.000,00 zł

(76.600,00 zł)

12.000,00 zł

Cała nadzieja w PiS 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zablokowało spektakularne plany 
prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego i wójta gminy Lubin Tadeusza 
Kielana, którzy przy budowanej drodze ekspresowej S3 chcieli utworzyć 
500-hektarową strefę ekonomiczną.  

Na strefę miałoby się 
składać 500 hektarów 
świetnie skomunikowa-
nych gruntów w pobliżu 
Krzeczyna Wielkiego i 
Obory. Nieoficjalnie mówi 
się o znanym zagranicz-
nym koncernie już teraz 
zainteresowanym taką lo-
kalizacją. Fabryka byłaby 
alternatywą dla KGHM, 
który z roku na rok przesu-
wa się z wydobyciem coraz 
bardziej w stronę Głogowa 
i województwa lubuskiego. 
Prezydent Robert Raczyń-
ski i wójt Tadeusz Kielan 
w ciemno składają obietni-
ce darmowej komunikacji, 
która zapewni dowóz pra-
cowników z całego powia-
tu. Wszyscy są za.

Poza ministrem rolnic-

twa, który od maja kon-
sekwentnie odmawia sa-
morządowcom zgody na 
odrolnienie 230 hektarów, 
na których miałaby powstać 
strefa. To, jego zdaniem, 
zbyt żyzne grunty, by wy-
korzystywać je przemysło-
wo. Resortu nie przekonują 
zapewnienia wójta Kielana, 
że okoliczni rolnicy nie 
są  zainteresowani tą zie-
mią, a uprawa ziemniaków 
nie da tyle miejsc pracy co 
przemysł. W listopadzie 
Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi po raz ko-
lejny odmówiło uchylenia 
wcześniejszych decyzji w 
tej sprawie. W tej sytuacji 
możliwe jest już tylko za-
skarżenie  decyzji ministra 
przed Wojewódzkim Są-
dem Administracyjnym. 
Niespecjalnie wierząc w 
skuteczność wniesienia 

sprawy do WSA, Robert 
Raczyński i Tadeusz Kie-
lan upatrują nowej szansy w 
rządzie Prawa i Sprawiedli-
wości. W trakcie kampanii 
wyborczej premier Beata 
Szydło wielokrotnie opo-
wiadała się za wspieraniem 
przedsiębiorczości. Nieza-
leżnie od oficjalnej ściezki 
proceduralnej, samorzą-
dowcy z Lubina myślą ude-
rzyć z kolejnym pismem do 
nowego ministra rolnictwa 
i sprawdzić, na ile poważ-
ne były deklaracje szefowej 
rządu. Znadzieją na po-
myślny obrót sprawy, gmina 
wiejska Lubin nie zamierza 
zwlekać z opracowywaniem 
studium uwarunkowań 
zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Piotr Kanikowski 
redakcja@24legnica.pl

Zatrzymany za narkotyki
Policjanci zatrzymali 29-letniego 
mieszkańca Lubina. Podczas prze-
szukania w jego domu znaleźli 
200 porcji marihuany i amfetami-
ny oraz 50 gramów metamfetami-
ny. Za posiadanie znacznej ilości 
narkotyków grozi kara do dzie-
sięciu lat pozbawienia wolności. 
Jeśli postępowanie dowiedzie, że 
zatrzymany lubinianin zajmował 
się również dilerką, może spędzić 
w więzieniu co najmniej 8 lat. 
Zwłoki w rowie
23 listopada w przydrożnym ro-
wie przy ul. Chobieńskiej w ścina-
wie znaleziono zwłoki 59-letniego 
mieszkańca gminy ścinawa. Naj-
prawdopodobniej zmarł na skutek 
wychłodzenia organizmu. Policja 
wyklucza, by do jego śmierci przy-
czyniły się tzw. osoby trzecie.
Potrąciła staruszkę
Prokuratura Rejonowa w Lubinie 
wszczęła postępowanie w sprawie 
śmiertelnego potrącenie 80-letniej 
lubinianki. Do wypadku doszło 
w piątek 20 listopada przy drodze 
wylotowej z Lubina do Legnicy. 
Kobieta przechodziła przez jezd-
nię w miejscu niedozwolonym, gdy 
uderzył w nią volkswagen pro-
wadzony przez 44-letnią miesz-
kankę Legnicy. Kierująca autem 
twierdzi, że ze względu na zmrok 
i oślepiające światła aut jadących 
z naprzeciwka nie dostrzegła sta-
ruszki.

PEKA
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STACJA Legnica, ul. 
Wrocławska 101, 
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 

LPG
2 zł 43 zł
LPG WYMIANA 

BUTLI
WYMIANA 

BUTLI

TURYSTYCZNYCH

R
EKLAM

A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A
R

EKLAM
A

R
EKLAM

A

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami
informuje, że został podany do publicznej wiadomo-

ści WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczo-
nej do zbycia w drodze darowizny prawa własności:

Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono  
na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy  
Plac Słowiański 8 III p.  

pok. 333 w godzinach pracy Urzędu. 

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkami użytkowymi,  
położona w Legnicy przy ul. Mickiewicza 10, działka nr 310, 
obręb Ochota, (KW nr LE1L/00061411/5), pow. 0,1522 ha. 

SZYBKA
POŻYCZKA

dla każdego!

tel. 608 591 069

Również dla osób
z zajęciami komorniczymi,

zasiłkami i alimentami

Dla Czytelników 24 Tygodnika Legnica-Lubin i portalu 24Legnica.pl Teatr Modrzejewskiej ufundował dwa podwójne zaproszenia na specjalne, galowe 
przedstawienie „Cara Samozwańca” w reżyserii Jacka Głomba. (28 listopada, godz. 19, Scena na Nowym Świecie). Prosimy o błyskawiczną reakcję i mejle z 
tytułem „Car” na adres konkursy@24legnica.pl O zdobyciu zaproszenia szczęśliwca poinformujemy drogą mejlową, ale numer telefonu w treści mejla ułatwi 
nam kontakt.

BILETY 18/29 zł. INFORMACJE I REZERWACJA: tel. 76 72 33 505 //bilety@teatr.legnica.pl 
Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 w Teatrze Modrzejewskiej,  Rynek 39, oraz na godzinę przed spekta-
klem w miejscu jego grania. 

Gala z „Carem Samozwańcem”
W sobotę 28 listopada na antenie TVP Kultura ogłoszone zostaną wyniki Konkursu na Inscenizację 
Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Tego dnia na legnickiej Scenie na Nowym Świe-
cie wystawiony zostanie uczestniczący w konkursie dramat Adolfa Nowaczyńskiego „Car Samozwa-
niec, czyli polskie na Moskwie gody” w reżyserii Jacka Głomba. 

Tego samego dnia i równo-
cześnie w 31 polskich miastach 
wystawione zostaną wszystkie 
83 spektakle biorące udział w 
konkursie organizowanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz In-
stytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego. Finał „Klasyki 
Żywej” będzie symbolicznym 
zwieńczeniem obchodów jubile-
uszu 250-lecia teatru publicznego 
w Polsce.

Punktualnie o godz. 19.00 na 
antenie TVP Kultura rozpocz-
nie się bezpośrednia transmisja z 
uroczystości ogłoszenia wyników 
konkursu, którą poprowadzi wy-
bitny polski aktor Janusz Gajos. 

W programie obejrzymy wstawki 
filmowe z wybranych polskich 
teatrów uczestniczących w kon-
kursowej rywalizacji, w tym także 
materiał zrealizowany na legnic-
kiej Scenie na Nowym Świecie.

Publiczność uczestnicząca 
w legnickiej gali teatralnej obej-
rzy tę uroczystość na ekranie 
bezpośrednio przed prezentacją 
przedstawienia opatrzonego nie-
pokojącymi dźwiękami grającego 
na żywo wrocławskiego kwartetu 
Kormorany. Niemal zapomniany 
„Car Samozwaniec, czyli pol-
skie na Moskwie gody” Adolfa 
Nowaczyńskiego w zgrabnej i 
dynamicznej adaptacji Roberta 
Urbańskiego to ociekający krwią 

dwugodzinny polityczny thriller, 
mocna rzecz o bebechach polity-
ki równie brutalnej i bezwzględ-
nej dziś, jak i w początkach XVII 
wieku, z których czerpie scena-
riuszową historię.

Wygrzebany z teatralnego 
lamusa dramat o pierwszej dymi-
triadzie, gdy polska magnateria 
wykorzystała polityczny zamęt i 
słabość Rosji do zbrojnej inter-
wencji, aby - po śmierci cara Bo-
rysa Godunowa - osadzić na mo-
skiewskim tronie wychowanego 
na polskim dworze młodzieńca 
podającego się za syna Iwana 
Groźnego, to rzecz o starciu cy-
wilizacji i kulisach samej polityki, 
której domeną są intrygi, spiski, 

zdrada, podstęp, żądza władzy i 
chciwość.   Wszyscy w tej opo-
wieści solidnie i równo dostają po 
łbie – zarówno napędzani żądzą 
wojennych łupów polscy okupan-
ci Kremla, którzy z poczuciem 
wyższości pogardzają jego gospo-
darzami, jak i odrzucający mo-
dernizacyjną szansę, wiernopod-
dańczy i nawykli do absolutyzmu 
spod buta i knuta oraz pogrążeni 
w morderczych spiskach rosyjscy 
magnaci.

Galowy spektakl na Scenie 
na Nowym Świecie w sobotę 28 
listopada o godz. 19.00. Bilet 29 
zł (ulgowy 18 zł).

Grzegorz Żurawiński/ @kt 
Gazeta Teatralna

Sebastian Krok ma 30 lat. 
Jest wychowankiem profesora 
Leona Tarasiewicza. Wyszedł 
z jego pracowni i został na 
warszawskiej ASP jako jego 
asystent. Zajmuje się zarówno 
malarstwem, jak i działaniami 
przestrzennymi, wchodząc ze 
sztuką do zapuszczonych kla-
tek schodowych, we wstydli-
we, zdegradowane zakamarki 
miast. Do Legnicy przysłał 
dwie prace: namalowany na 
prześcieradle obraz "Curi-
culum Vitae" oraz ogromne, 
poszarpane płótno 'Władza 
i Ciało" - niepokojące, przy-
tłaczające, bardzo ekspresyjne. 
Oba dzieła stanowią intrygu-
jąca zapowiedź indywidual-
nej wystawy, którą zwycięzca 
Promocji będzie miał okazję 
pokazać w Legnicy w przy-
szłym roku.

Nagroda Prezyden-
ta Miasta Legnicy trafiła w 
ręce Małgorzaty Myślińskiej, 
absolwentki Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. 
Iwona Teodorczuk-Moż-
dżyńska otrzymała Nagrodę 
Galerii Sztuki w Legnicy - 
statuetkę "Srebrna Ostroga". 
Doceniono też prace Filipa 
Rybkowskiego (Wyróżnienie 
Honorowe Galerii Sztuki w 
Legnicy) Małgorzaty Wróbel
-Kruczenkow (Wyróżnienie 
Honorowe Dyrektora Galerii 
Sztuki w Legnicy), Karoliny 
Jabłońskiej i Piotra Pietrza-
ka (Wyróżnienie Honorowe 
Jury), Marty Czarneckiej i 
Magdaleny Peli (Nagroda 
Galerii Miejskiej BWA w 
Bydgoszczy oraz Nagroda Pi-
sma Artystycznego Format).

Do tegorocznej edycji 

Promocji zgłosiło się 64 ar-
tystów z trzynastu krajowych 
wyższych uczelni artystycz-
nych. Spośród 192 nadesła-

nych prac na wystawie pokon-
kursowej można zobaczyć 89 
obrazów 30 młodych malarzy. 

Piotr Kanikowski

Sebastian Krok – absolwent Wydziału Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - zdo-
był Grand Prix 25. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje. Swoje obrazy maluje 
na zagruntowanej szpitalnej pościeli, traktując ją jako swoistą relikwię, ślad po bezbronnych ciałach 
poddanych społecznej opresji.

Jury nie było w tym roku jednomyślne. Ostatecznie Grand 
Prix przyznano Sebastianowi Krokowi.

Sebastian Krok wygrał Promocje 2015

Legnica: ul. Pocztowa 7, lok. 14, p. 1 tel. 76 871 33 84
Lubin: ul. Chrobrego 1B, tel. 76 759 20 88

Czynne: pn. - pt. w godz. 9 - 17

ODDŁUŻENIA
bez
BIK

Spłać swoje zadłużenia komornicze!
• bez ukrytych opłat • bez ograniczenia wieku
• na dowolny cel • wysoka przyznawalność

Zamień raty na jedną mniejszą!



KULTURA DOSTĘPNA
Od teraz w każdy czwartek o godz. 
18:00 bilety na wybrane polskie filmy 
w naszych kinach będą kosztowały 
tylko 10 złotych. Kultura Dostępna to 
projekt, który pozwoli, aby szerokie 
grono odbiorców mogło zapoznać 
się z polską sztuką filmową. Jedno-
cześnie zniwelowana zostanie jedna 
z głównych barier w dostępie do kina, 
jaką jest wysoka cena biletów.
POLSKIE GÓWNO
Komedia / Muzyczny, Czas trwania: 
99 min., Od lat: 18, Produkcja: Polska 
[2014], Premiera: 06.02.2015 (Polska)
Opis filmu:
Wizyta komornika zazwyczaj nie wró-
ży niczego dobrego. I gdyby Jerzy 
Bydgoszcz (Tymon Tymański) trafił 
na urzędnika mniej ekscentrycznego 
niż Czesław Skandal (Grzegorz Hala-
ma), pewnie do dzisiaj spłacałby raty. 
Ale kiedy komornik proponuje muzy-
kowi wskrzeszenie bandu, nagranie 
płyty i trasę koncertową, Bydgoszcz 
od razu zaczyna zbierać starą ekipę. 
Reszta jest już historią… Sęk w tym, 
że nie jest to historia rodem z telewizji 
śniadaniowej.
GODZ. 18:00*
* seans odbędzie się 03.12.2015r.
KINO KONESERA
Filmy prezentowane w ramach Kina 
Konesera to najczęściej niszowe dzie-
ła z niebanalną fabułą i inteligentnym 
humorem.
Wyświetlane historie mają na celu nie 
tylko uprzyjemnić widzowi spędzo-
ny czas w naszym kinie, ale również 
wzbogacić go o nowe wartości, prze-
życia i walory wizualne!
Filmy Kina Konesera to często dzieła 
uhonorowane licznymi nagrodami na 
festiwalach filmowych.
STRATEGIA MISTRZA
Biograficzny / Sportowy, Od lat: 15, 
Produkcja: Wlk. Brytania/Francja 
[2015], Premiera: 30.10.2015 (Polska)
Opis filmu:
Lance Armstrong był bohaterem dla 
milionów ludzi na całym świecie, któ-
rzy z zapartym tchem śledzili jego ko-
lejne, niezwykłe zwycięstwa podczas 
Tour de France. Wzbudzał podziw i 
szacunek nie tylko jako sportowiec, 
ale człowiek, który pokonał raka i 
wrócił do wyczynowego kolarstwa. 
Był wzorem dla młodych, nadzieją 
dla chorych, inspiracją dla innych 
sportowców. Ale pewnego dnia oka-
zało się, że to wszystko jest wielkim 
oszustwem. Lance Armstrong stał się 
bohaterem największego skandalu 
dopingowego w historii sportu.
Stephen Frears z tej prawdziwej opo-

wieści tworzy emocjonującą historię o 
dynamice rasowego thrillera. Zadając 
pytanie dlaczego i jak do tego doszło, 
ujawnia szokujące kulisy zawodowe-
go sportu.
GODZ. 17:45*
*seans odbędzie się 02.12.2015r.
PREMIERY:
DOBRY DINOZAUR – DUBBING 2D
Komedia / Animacja / Familijny, Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015], Premie-
ra: 27.11.2015 (Polska)
Opis filmu:
Co by było gdyby asteroida, której 
potężne uderzenie miliony lat temu 
doprowadziło do zagłady dinozau-
rów, jednak nie uderzyła w Ziemię? 
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie 
w najnowszej animacji Disney/Pixar 
„Dobry dinozaur” opowiadającej histo-
rię małego dinozaura, który wpada w 
wielkie tarapaty…
GODZ. 10:00*, 11:15, 13:30, 15:45, 
17:00, 19:15
*seans odbędzie się 27.11.2015r.
DOBRY DINOZAUR – DUBBING 3D
Komedia / Animacja / Familijny, Od lat: 
b.o., Produkcja: USA [2015], Premie-
ra: 27.11.2015 (Polska)
Opis filmu: 
Co by było gdyby asteroida, której 

potężne uderzenie miliony lat temu 
doprowadziło do zagłady dinozau-
rów, jednak nie uderzyła w Ziemię? 
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie 
w najnowszej animacji Disney/Pixar 
„Dobry dinozaur” opowiadającej histo-
rię małego dinozaura, który wpada w 
wielkie tarapaty…
GODZ. 10:15*, 12:30, 14:45
*seans nie odbędzie się 27.11.2015r.
MAKBET – NAPISY
Thriller / Dramat, Od lat: 12, Pro-
dukcja: Wlk. Brytania/Francja/USA 
[2015], Premiera: 27.11.2015 (Polska)
Opis filmu:
Wiedźmy przepowiadają wracają-
cemu z wojennej wyprawy lordowi 
Makbetowi świetlaną przyszłość. Bu-
dzące się w nim ambicje i żądzę wła-
dzy podsyca Lady Makbet. Prorocze 
słowa czarownic spełnią się, ale jego 
droga na tron spłynie krwią, a korona 
na jego skroniach okupiona zostanie 
szaleństwem
GODZ. 13:00*, 14:00**, 15:30*, 
19:30**, 20:00*, 22:00**
*seans odbędzie się 03.12.2015r.
**seans nie odbędzie się 03.12.2015r.
MOST SZPIEGÓW – NAPISY
Thriller / Dramat, Od lat: 15, Pro-
dukcja: USA [2015], Premiera: 
27.11.2015 (Polska)
Opis filmu:
Najnowszy film Stevena Spielberga, 
thriller szpiegowski, którego akcja 
rozgrywa się w okresie Zimnej woj-
ny przełomu lat 50-tych i 60-tych 
XX wieku. Amerykański prawnik zo-
staje wysłany przez CIA do Berlina 
Wschodniego, by pomóc w uwolnie-
niu przetrzymywanego tam pilota woj-
skowego. 
W rolach głównych: dwukrotny laureat 

Oscara Tom Hanks (”Filadelfia”, ”For-
rest Gump”), nominowana do Oscara 
Amy Ryan (”Gdzie jesteś Amando?”, 
”Wojna światów”), nominowany do 
Oscara Alan Alda (”Aviator”, serial TV 
”MASH”) i Mark Rylance (”Kochanice 
króla”, ”Anonimus”).
GODZ. 10:00*, 11:00**, 17:30, 21:30
*seans odbędzie się 03.12.2015r.
**seans nie odbędzie się 03.12.2015r.
FRANCISZEK 
Dramat / Biograficzny, Czas trwania: 
104 min., Od lat: 12, Produkcja: Hisz-
pania / Argentyna / Włochy [2015],n 
Premiera: 27.11.2015 (Polska)
Opis filmu:
Młoda hiszpańska dziennikarka, Ana 
(Silvia Abascal) spotyka Jorge Mario 
Bergoglio (Dario Grandinetti) podczas 
konklawe w 2005 roku. Wtedy to za-
czyna się ich znajomość, przepojona 
ciepłem, dobrym nastrojem i mądro-
ścią. Ojciec Jorge, jak zawsze chciał 
by go nazywano, wykorzystuje stano-
wisko arcybiskupa Buenos Aires do 
walki z korupcją i nadużywaniem wła-
dzy. Ana jest na miejscu, by się temu 
przyglądać. Długa i poruszająca po-
dróż Jorge Mario Bergoglio do Stolicy 
Piotrowej widziana jest jej oczyma. W 
roku 2013 jezuicki ksiądz z Ameryki 
Południowej w trakcie piątego gło-
sowania zostaje wybrany papieżem. 
Syn skromnych włoskich imigrantów 
przyjmuje imię Franciszek. To imię 
stanowi idealne podsumowanie życia 
Ojca Jorge. To człowiek, dla którego 
ewangeliczne przesłanie niesienia 
pomocy potrzebującym znalazło się 
w centrum pracy duszpasterskiej.
GODZ. 13:00
TYTUŁY TYGODNIA
IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. 

CZĘŚĆ 2 – NAPISY 2D
Akcja / Przygodowy, Czas trwania: 
137 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 20.11.2015 (Polska)
GODZ. 10:00, 15:45, 21:15
IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. 
CZĘŚĆ 2 – NAPISY 3D
Akcja / Przygodowy, Czas trwania: 
137 min., Od lat: 12, Produkcja: USA 
[2015], Premiera: 20.11.2015 (Polska)
GODZ. 13:00, 18:30
LISTY DO M. 2
Komedia romantyczna, Od lat: 15, 
Produkcja: Polska [2015], Premiera: 
13.11.2015 (Polska)
GODZ. 15:15, 18:00, 20:15, 22:30
SAWA. MAŁY WIELKI BOHATER – 
DUBBING
Animacja, Czas trwania: 87 min., Od 
lat: 6, Produkcja: Rosja [2015], Pre-
miera: 13.11.2015 (Polska)
GODZ. 09:00
SPECTRE – NAPISY
Thriller / Akcja, Czas trwania: 148 
min., Od lat: 15, Produkcja: USA/
Wlk. Brytania [2015], Premiera: 
06.11.2015 (Polska)
GODZ. 16:30*,  20:30
*seans nie odbędzie się 02-
03.12.2015r.
RABUSIE FISTASZKÓW – DUBBING 
Komedia / Animacja / Przygodowy, 
Od lat: b.o., Produkcja: USA [2015], 
Premiera: 06.11.2015 (Polska)
GODZ. 09:00
HOTEL TRANSYLWANIA – DUB-
BING 2D 
Komedia / Animacja / Familijny, 
Czas trwania: 89 min., Od lat: b.o., 
Produkcja: USA [2015],  Premiera: 
09.10.2015 (Polska)
GODZ. 11:00

Repertuar Kina Helios
w Legnicy
Kino Helios w Legnicy-Galeria Piastów  
ul. Najświętszej Marii Panny 9 
Rezerwacja tel. 76/ 862 02 00
Rezerwacja on-line: www.helios.pl

   od 27.11.2015 do 03.12.2015 Cennik 
biletów
Cennik biletów 2D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
22 zł, (pt. – nd., święta) 24 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt. – nd., święta) 20 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
18 zł, (pt – nd., święta) 20 zł
Promocje cenowe 2D:
Tani wtorek Normalny – 18 zł
Tani wtorek Ulgowy – 15 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
15 zł
Seanse do godziny 13.30 – 
(pon. - pt.) – 15 zł (nie obo-
wiązuje na seanse 3D oraz w 
Tanie wtorki)
Promocje cenowe 3D:
Tani wtorek Normalny – 21 zł
Tani wtorek Ulgowy – 18 zł
Tani wtorek Junior/Senior – 
18 zł
Cennik biletów 3D:
Bilet normalny – (pon. – czw.) 
25 zł, (pt. – nd., święta) 27 zł
Bilet ulgowy – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt. – nd., święta) 23 zł
Junior/Senior – (pon. – czw.) 
21 zł, (pt – nd., święta) 23 zł
Do wszystkich biletów na fil-
my 3D doliczana jest dopłata 
w wysokości 3 zł. Jest to do-
płata związana z użytkowa-
niem okularów 3D, niezbęd-
nych do właściwego odbioru 
projekcji trójwymiarowych. 
Okulary zostaną Państwu 
udostępnione do jednorazo-
wego użytku. Prosimy o ich 
zwrot obsłudze kina po se-
ansie.

Znajdź nas także na  
Facebook`u:   
www.facebook.com/ Helio-
sPolska

Wejściówki dla 
Czytelników
Mamy dla naszych czytelników dwie po-
jedyńcze wejściówki ufundowane przez 
Kino HELIOS na film pt. „MAKBET” w 
Legnicy – do wykorzystania w PIĄTEK 
-  jeżeli chcesz ją wygrać, wyślij maila na 
adres konkursy@24legnica.pl w treści 
podając imię i nazwisko oraz nr telefonu
ZWYCIĘZCY ZOSTANĄ POINFOMOWANI 
JUŻ W PIĄTEK telefonicznie lub mailem.
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